Szczecin, dnia 21.04.2022 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna i/lub zrębków

I. SRZEDAJĄCY
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
NIP: 852-000-67-57
Regon: 000288886
II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno i zrębki pozyskane w wyniku wycinki (zakończonej
24.02.2022 r.) drzew i krzewów z działki 123/12 obręb 2062, położonej w Szczecinie przy ul. Unii
Lubelskiej/Zimowskiego, związanej z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynku
szkolnictwa wyższego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie „Centrum Medycyny
Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum”.
2. Ilość i rodzaj drewna.
Drewno liściaste w ilości 72,92 m3 - zgodnie z tabelą nr 1 (poz. 1 - 6) z opracowania pn. „Wycena
wartości drewna i zrębków pozyskanych z działek położonych w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej
i Zimowskiego”, w załączeniu.
3. Ilość i rodzaj zrębków.
Zrębki energetyczne liściaste w ilości 62,98 m3 - zgodnie z tabelą nr 1 (poz. 7) z opracowania pn.
„Wycena wartości drewna i zrębków pozyskanych z działek położonych w Szczecinie przy ul. Unii
Lubelskiej i Zimowskiego”, w załączeniu.
III. MINIMALNA CENA ZAKUPU.
1. Minimalna cena zakupu drewna liściastego – 7 646,47 zł brutto.
2. Minimalna cena zakupu zrębków – 3 098,62 zł brutto.
IV. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN
1. Kupujący jest zobowiązany sporządzić ofertę w oparciu o własne oględziny drewna i zrębków oraz
terenu składowania i wywozu surowca drzewnego. Kupujący dokona własnej oceny wszelkich
elementów mających wpływ na wartość oferty, w tym m.in. utrudnień wynikających z ukształtowania
terenu w niecce o głębokości ok. 12 m.
2. Teren planowanej wycinki jest ogólnodostępny, dlatego nie organizuje się wspólnych oględzin.
V. ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH UMOWĄ
Zakres umowy - zgodnie w projektem umowy (zał. nr 2), a w szczególności:
1. Zabezpieczenie terenu wywózki prac przed dostępem osób postronnych, w tym wygrodzenie
i oznakowanie obszaru na którym prowadzone będą prace.
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Przygotowanie drewna do wywozu, w tym cięcie drewna na mniejsze elementy według uznania
Kupującego.
3. Wywóz lub zrywka drewna do drogi wywozowej.
4. Załadunek i wywóz drewna.
5. Uprzątnięcie terenu z pozostałości po wywozie drewna.
IV. TERMIN ZAKOŃCZENIA WYWÓZKI.
Termin zakończenia wywózki surowca drzewnego:
14 dni od przekazania surowca drzewnego protokołem zdawczo-odbiorczym.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta/y powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie przez Kupującego.
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym trudne
warunki terenowe wywózki.
4. Zamawiający oczekuje osobnych ofert na drewno i zrębki.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. W ciągu trzech dni roboczych od podpisania umowy Sprzedający wystawi fakturę sprzedaży.
2. Kupujący dokona zapłaty przelewem w ciągu 7 dni od wystawienia faktury sprzedaży.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zawierać opis (w tytule e-maila lub na kopercie):
Oferta na zakup drewna z dz. nr 123/12 przy ul. Unii Lubelskiej/Zimowskiego.
Oferta na zakup zrębków z dz. nr 123/12 przy ul. Unii Lubelskiej/Zimowskiego.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej z ofert. Każda z ofert będzie oceniana osobno.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2022 r. godz. 12:00.
4. Oferta powinna być dostarczona w jednej z poniższych form:
a)
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dtech@pum.edu.pl
(W takim przypadku prosimy o upewnienie się, że wiadomość dotarła)
b)
pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie – Dział Techniczny, pokój 002, 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium ceny – w wymiarze 100%.
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W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo
wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być niższa niż
w ofercie pierwotnej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
2. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy Kodeks cywilny
(KC), ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
3. Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Kałużniak – Dział Techniczny PUM,
e-mail: andrzej.kaluzniak@pum.edu.pl
tel. 91 48 00 770, 501 773 121,
4. Załącznikami do zaproszenie do złożenia oferty są:
1) Wycena wartości drewna i zrębków pozyskanych z działek położonych w Szczecinie przy
ul. Unii Lubelskiej i Zimowskiego wraz z tabelami 1 i 3
2) Projekt umowy
3) Formularz ofertowy na zakup drewna
4) Formularz ofertowy na zakup na zakup zrębków
5) Dokumentacja fotograficzna
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